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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

เลย : ขยะล้นแล้วภูกระดึง วอนให้นักทอ่งเที่ยวช่วยเอาขยะลงภูเขาผ่านโครงการดีๆ
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

ล าปาง : มทบ. ๓๒ น าก าลังพลจิตอาสา พัฒนาพื นที่ดอย
พระบาท ลดปริมาณเชื อเพลิงเป็นแนวป้องกันปัญหาไฟป่า
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พัทลุง : พัทลุงฝนตกหนักน  าป่าหลาก
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ตราด : เศร้า! กวางเพศผู้กระโดดออกจากป่า ตัดหน้ารถยนต์กองทัพเรือถูกชนตาย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พัทลุงฝนตกหนกัน  าปา่หลาก

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนยังตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่ จ. พัทลุง ท าให้
มวลน้ าป่าบวกกับน้ าฝนในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ในพื้นที่ อ. กงหรา ได้หลากมาตาม
น้ าตกมโนราห์ น้ าตกไพรวัลย์ ท้องที่ ต. คลองเฉลิม และน้ าตกหนานสูง ท้องที่ ต. คลองทรายขาว 
จ านวนมาก ท าให้ระดับน้ าที่หลากลงมาตามน้ าตกยังพื้นที่ด้านล่างจ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นที่ ต. ชะรัด อ. กงหรา โดยระดับน้ าเริ่มฝ่าคันคลองและได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 
พร้อมทั้งมวลน้ าดังกล่าวได้ไหลลงพื้นที่ลุ่มด้านล่างที่รับน้ าของ ต. นาโหนด อ. เมืองพัทลุง ท าให้
เจ้าหน้าที่ปกครอง ได้ประสานไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต. นาโหนด ให้แจ้งเตือนประชาชน
ในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากเตรยีมรบัมือน้ าทว่มต่อไป ขณะที่มวลน้ าป่าที่ไหลหลากท่วมบา้นเรอืนประชาชน
ในพื้นที่ ต. ตะแพน อ. ศรบีรรพต เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดระดับน้ ายังทรงตัว และได้ท่วมขยายวง
กว้างไปยังพื้นทีด่้านล่างใน ต. นาขยาด อ. ควนขนุน แล้ว ประมาณ ๕ หมู่บ้าน

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_853638)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ขยะล้นแล้วภูกระดงึ วอนให้นักท่องเที่ยวช่วยเอาขยะลงภูเขาผ่านโครงการดีๆ

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปี ๐๕ หรือกว่า 
๕๘ ปี ซึ่งมีขยะรวมกันคาดว่าน่าจะถึง ๗-๘ ตัน ซึ่งระยะหลัง อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีโครงการตา่งๆ 
เข้ามาขนขยะลงจากภูกระดึง ผ่านจิตอาสาของนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ลูกหาบ ลงมาได้แล้ว
จ านวนหนึ่ง แต่ยังต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวน าลงมาทุกๆ ปีเพื่อรักษาภูกระดึง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอันดันต้นๆ ของประเทศไทยต่อไป

นายส าเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ
ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะบนภูกระดึงเริ่มจากการไม่เพิ่มปริมาณ
ขยะให้มากไปกว่าที่มีอยู่ โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้จัดท าโครงการต่างๆ ข้ึน และขอความ
ร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ร้านค้า และบรรดาลูกหาบ ให้มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาน้ี
ด้วยกัน ดังนี้

๑) จัดท าโครงการอาสาสมคัรพทิักษ์ภูกระดึง โดยมีวัตถุประสงค์หลกัในการขอความรว่มมอืจาก
นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมบนยอดภูกระดึง โดยนักท่องเที่ยวที่เข้า
ร่วมโครงการฯ เมื่อน าขยะต่างๆ ลงมาจากบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่ ๑ กิโลกรัมข้ึนไป อุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึงจะมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นักท่องเที่ยวผู้นั้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูกระดึง
ให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีสถิติข้อมูลดังนี้ ในช่วง ๑ ต.ค. ๖๒ - ๒๕ มี.ค. ๖๓ นักท่องเที่ยวเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๓๘,๐๘๑ คน น าขยะลงเขา จ านวน ๒๔,๕๘๖.๒ กิโลกรัม ในช่วง ๑ ต.ค. ๖๓ -
๒๒ พ.ย. ๖๓ นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๐,๓๙๔ คน น าขยะลงเขา จ านวน ๔,๔๙๘ 
กิโลกรัม

(มีต่อ)
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ขยะล้นแล้วภูกระดงึ วอนให้นักท่องเที่ยวช่วยเอาขยะลงภูเขาผ่านโครงการดีๆ (ต่อ)

๒) ด าเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต โดยให้ผู้ประกอบการน าขยะลงจากยอดเขา ราย
ละไม่ต่ ากว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อปี รวมทั้งเจ้าหน้าที่  โดยมีสถิติ ข้อมูล ดังนี้ ปีงบประมาณ ๖๓ 
ผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน ๑๑๔ ราย น าขยะลงเขา จ านวน ๕,๑๓๕ กิโลกรัม ผู้ประกอบการ
ลูกหาบ จ านวน ๓๒๔ ราย น าขยะลงเขา จ านวน ๑๔,๐๙๔ กิโลกรัม รวมจ านวน ๑๙,๒๒๙ กิโลกรัม 
ปีงบประมาณ ๖๔ ผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน ๑๑๔ ราย น าขยะลงเขา จ านวน ๘๐๐ กิโลกรัม 
ผู้ประกอบการลูกหาบ จ านวน ๒๘๖ ราย น าขยะลงเขา จ านวน ๑,๘๔๔.๔ กิโลกรัม รวมจ านวน 
๔,๙๑๙.๔ กิโลกรัม

๓) จัดท าโครงการมัดจ าบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับ
นักท่องเที่ยว ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนยอดเขาภูกระดึง วิธีการ 
คือ นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องแสดงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
พร้อมจ่ายค่ามัดจ าตามอัตราที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงก าหนดก่อนข้ึนเขา และเมื่อลงมาจากเขาก็น า
บรรจุภัณฑ์นั้นๆ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับค่ามัดจ าคืน โดยมีสถิติข้อมูล ดังนี้ ปีงบประมาณ ๖๓
นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓,๐๒๖ กลุ่ม/คณะ มัดจ าบรรจุภัณฑ์ จ านวน ๔๘,๓๘๔ ช้ิน 
ปีงบประมาณ ๖๔ นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๓๙ กลุ่ม/คณะ มัดจ าบรรจุภัณฑ์ จ านวน 
๑๐,๖๓๘ ช้ิน

ในปีงบประมาณ ๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๒๒ พ.ย. ๖๓) มีนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ร้านค้า และ
เจ้าหน้าที่น าขยะเข้ามาในอุทยานฯ ประมาณ ๑๖,๓๗๖ กิโลกรัม สามารถน าลงมาจากยอดเขาได้
ทั้งสิ้น จ านวน ๙,๔๑๗.๔ กิโลกรัม มีขยะตกค้าง ประมาณ ๖,๙๕๘.๖ กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็น
เศษอาหารและขยะทั่วไป ได้ก าจัดโดยวิธีฝังกลบ 

นายส าเร็จ กล่าวต่ออีกว่า อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึงทุกคน ให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ในการลดขยะของอุทยานฯ ตลอดจนขอความร่วมมือให้ลด
การน าขยะข้ึนภูกระดึงลง เพื่อในอนาคตเราจะมีขยะบนภูกระดึงน้อยลง และหมดไปในที่สุด จึงต้อง
ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวรักษาภูกระดึง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอันดันต้นๆ 
ของประเทศไทยต่อไป

ท่ีมา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/66538)
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มทบ. ๓๒ น าก าลังพลจิตอาสา พัฒนาพื นที่ดอยพระบาท ลดปริมาณเชื อเพลงิเป็นแนวป้องกนัปญัหาไฟปา่

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มณฑลทหารบกที่ ๓๒ (มทบ. ๓๒)/ศูนย์อ านวยการ
จิตอาสาพระราชทาน จัดก าลังพลจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาล าปาง และประชาชนจิตอาสาบ้านเมาะหลวง จ านวน
กว่า ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ท าแนวกันไฟพื้นที่ดอยพระบาท ณ ป่าชุมชนบ้านเมาะ
หลวง ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ . ล าปาง ซึ่งเป็นแนวรอยเขตติดต่อระหว่าง อ. แม่เมาะ และ 
อ.เมืองล าปาง โดยร่วมกันเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และใบไม้ เพื่อน ามาบดอัดเป็นแท่ง และจ าหน่ายให้กับ
โรงงานพลังงานเช้ือเพลงิ โดยเป็นการบรหิารจัดการเช้ือเพลิงและลดปริมาณเช้ือเพลิง เพื่อเป็นแนวทาง
ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

ท่ีมา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201226150347754)
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เศร้า! กวางเพศผู้กระโดดออกจากปา่ ตัดหน้ารถยนตก์องทัพเรอืถูกชนตาย

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตหนองบอน 
อ. บ่อไร่ จ. ตราด ได้รับแจ้งว่า มีเหตุรถยนต์ชนกวางเสียชีวิตบนถนนสายหนองบอน-ช้างทูน
ต. หนองบอน อ. บ่อไร่ จ. ตราด ในที่เกิดเหตุพบกวางเพศผู้ขนาดใหญ่นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน 
มีชาวบ้านใกล้เคียงออกมาดูกวางที่ถูกรถชนจ านวนมาก อาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบและช่วยชีวิต
ด้วยการปั๊มหัวใจ แตก่็ช่วยไม่ได้ กวางได้ตายลงในที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารที่ขับรถยนต์บอกว่า ขณะขับ
รถยนต์มาตามถนน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ กวางตัวดังกล่าวได้กระโดดออกจากป่าและต้นไม้ที่อยู่ริมทาง 
ฝั่งด้านขวา และชนกับรถยนต์ที่ขับมาจนได้รับความเสียหาย ไฟแตกด้านข้างยุบเล็กน้อย อย่างไร
ก็ตาม กวางเพศผู้ตัวนี้ ชาวบ้านบอกว่า พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง เดินออกมาหากินอยู่บ่อยๆ แต่เมื่อพบคน
ก็เดินหลบเข้าป่าไป ต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาเครือหวาย และน้ าตกคลองแก้ว ได้เดินทาง
มายังที่เกิดเหตุ และได้น าซากกวางกลับไป เพื่อด าเนินการตามกฎระเบียบของกรมต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/217407)


